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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.22.
Din data de 21.03.2017.

Privind modificarea Hotărârii consiliului local nr.132/24.11.2016 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor
pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei
Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.2880/21.03.2017, raportul compartimentului de
impozite şi taxe locale cu nr.2881/21.03.2017 şi avizul comisiei de specialitate;
-prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Luând în considerare prevederile art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art.56 din Constituţia României;
- prevederile art. 20 și art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30,
art.761 alin.(2) și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări
ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.491 Titlul IX – Impozite şi Taxe Locale , din Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare;
- prevederile art.VI din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- art.19 și art.20 din O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.18 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificarile şi completările ulterioare,
- prevederile art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d)
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale, aprobat
prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2016;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificarile şi completările ulterioare,
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În temeiul art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Începând cu data de 01.04.2017 se aprobă modificarea anexei nr.I, Alte taxe și tarife
locale pentru anul 2017, nr. crt.1 și 2 din Hotărârea consiliului local nr.132/24.11.2016 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea
bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al comunei Crasna , astfel:
Nr.
VALORILE STABILITE
Denumire tarif :
crt.
PENTRU ANUL 2017
1. Taxa specială pentru colectarea deşeurilor menajere pentru
6 lei/persoana/lună (până la
persoane fizice în localitățile CRASNA, MARIN, RATIN,
5 persoane din familie).
HUSENI.
2. Taxa specială pentru colectarea deşeurilor menajere la
81,73 lei/mc
persoane juridice
Art.2. Se abrogă ANEXA – Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul de
specialitate al primarului.
Art.4.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei
competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.5. Prezenta se comunică cu:
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget -contabilitate;
- Compartiment impozite şi taxe locale;
- Site – ul www.primariacrasna.ro;
- Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kovács István
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Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

